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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број М2017-9 је услуга осигурања - ОРН 66510000 (услуге
осигурања).

2. Партије
Предмет јавне набавке је подељен у три (3) партије:
Бр. партије Назив

1. Осигурање запослених
2. Осигурање од одговорности и имовине
3. Осигурање возила

3. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ПИБ: 107333843, МБ: 20782633
Адреса: Народног фронта бр. 4 Смедерево
Интернет страница: www.zelenilosd.rs

4. Контакт
Лице за контакт Милица,  е - mail адреса javnenabavke@zelenilosd.rs, мобилни телефон:
064-8476886, факс 026-4622-073.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет осигурања је:
1. Осигурање од опасности пожара и неких других опасности;
2. Осигурање од опасности лома машина и неких других опасности;
3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;
4. Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сл. уређаја;
5. Осигурање лица (запослених) од последица несрећног случаја (незгоде);
6. Уговорно осигурање од одговорности из делатности према Hesteel Serbia Iron & Steel

d.o.o. Beograd;
7. Осигурање од одговорности из делатности – општа одговорност;
8. Осигурање од опасности лома стакла;
9. Осигурање возила – осигурање од аутоодговорности.

ПОДАЦИ ЗА СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА:
Време трајања осигурања: Уговор о осигурању се закључује за период од годину
дана, почев од 01.05.2017. до 01.05.2018. године.
Премија осигурања обрачунава се једном годишње са скаденцом 01.05.

Исплата по штетном догађају врши се без обзира на протек времена осигурања.
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1) Осигурање од опасности пожара и неких других опасности - без учешћа
осигураника у штети

2) Осигурање од опасности машина од лома и неких других опасности – без
учешћа осигураника у штети

Предмет осигурања: Основна средства према подацима из обрасца понуде и овде
наведеним, за грађевинске објекте, опрему, алат, инвентар, залихе на конту 10.

У служби ФТО има 27 радника распоређених: на депонији, на локацији у Ул.
Шалиначкој бб, на Старом гробљу, на Новом гробљу, на пијаци у граду, на пијаци на
Царини, на Робној пијаци и на објекту за сакупљање споредних производа животињског
порекла. У функцији су у објектима: 46 ком ППА типа „S“, 2 ком CO2 апарата и 3 зидна
хидранта, а као мобилна опрема у функцији је 26 ком ППА типа „S“. На локацији у Ул.
Шалиначка бб наручилац на основу уговора о пословно техничкој сарадњи користи
објекте који припадају другом правном лицу - ЈКП Паркинг сервис Смедерево и на основу
истог уговора, уговара осигурање од пожара ових објеката. То су објекти под редним
бројем 23,24,25,26 и 27 у обрасцу понуде табела број 6.1. у оквиру партије бр. 2 -
„Осигурање од опасности пожара и неких других опасности“. Објекат гараже у Ул.
Шалиначкој бб и улаз у круг предузећа су под видео надзором као и објекат на адреси
Ђуре Јакшића бр.1, објекати Зелене и Млечне пијаце у граду, Робна пијаца и објекти на
Новом гробљу.

Сума осигурања: Према вредности.

Подаци о вредностима залиха - неновчана обртна средства – Класа 1:

Просек Материјал – кто 10
јануар - март 2016. године 9.706.828,73
април - јун 2016. године 621.748,44
јул - септембар 2016. године -1.531.673,20
октобар - децембар 2016. године -39.520,20

УКУПНО: 8.757.383,77
квартални просек 2.189.345,94
месечни просек 729.781,98

СУМА ОСИРУЊА: 8.757.383,77

Вредност осигураних ствари: Основна средства (грађевински објекти, опрема, залихе...)
- вредност сваке осигуране ствари је књиговодствена набавна вредност исказана у
пословним књигама на дан 31.12.2016. године, а за објекте који припадају ЈКП Паркинг
сервис Смедерево, књиговодствена набавна вредност према пословним књигама овог
ЈКП.

Обим покрића: Основни ризици пожара и осигурање машина од лома, без учешћа у
штети. Осигурава се амортизована вредност код делимичних штета. Допунски ризик
земљотреса, без учешћа у штети, за грађевинске објекте и опрему са лимитом
покрића до 5.000.000,00 РСД по штетном догађају и укупно за годину дана. Допунски
ризик поплава, бујице и високе воде на пуну суму за залихе недовршене
производње (расад и цвеће) у  објекту инв. бр. П165, на конту 023200 – пластеник.

3) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва - без учешћа осигураника
у штети, на „први ризик“

Предмет осигурања: Опрема, алат, инвентар и залихе на суме првог ризика дате у
табели:
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3.1. Опрема, алат, инвентар и залихе на суме првог ризика дате у табели:

Р.бр. Назив грађевинског објекта
Сума осигурања

за опрему,
инвентар и алат

1. Гаража у Ул. Шалиначка бб 130.000
2. Сервисна радионица у Ул. Шалиначка бб 50.000
4. Управна зграда у Ул. Шалиначкој бб 10.000

5. Зграда рециклажног центра са
магацином у Ул. Шалиначка бб 10.000

6. Продавница погребне опреме и канц.
простор на Старом гробљу 200.000

7. Капела са продајним простором Ново
гробље 25.000

УКУПНО: 425.000

3.2. Новац у закључаним благајнама на суме првог ризика дате у табели:

Р.бр. Назив грађевинског објекта
Сума осигурања

за опрему,
инвентар и алат

1. Капела са продајним простором Ново
гробље 50.000

УКУПНО: 50.000

3.3. Залихе материјала и робе на суме првог ризика дате у табели:

Р.бр. Назив грађевинског објекта
Сума осигурања

за опрему,
инвентар и алат

1. Продавница погребне опреме и канц.
простор на Старом гробљу 50.000

2. Капела са продајним простором Ново
гробље 50.000

УКУПНО: 100.000

4) Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја -
без учешћа осигураника у штети, осигурава се амортизована вредност код делимичних
штета.

Назив предмета осигурања књиговодствена набавна
вредност у РСД

Рачунари, процесори и слични уређаји 2.290.559,96

Предмет осигурања: Подаци за осигурање електронских рачунара дати у обрасцу
понуде. Наручилац поседује 56 десктоп; 8 лаптоп рачунара, видео надзор, алармни
систем, рачунарске мреже, скенере и штампаче.
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5) Осигурање лица (запослених) од последица несрећног случаја (незгоде) – без
учешћа осигураника у штети:

 Дневна накнада 120,00 динара;
 Смрт услед незгоде 300.000,00 динара;
 Трајни инвалидитет 600.000,00 динара.

За 389 запослених који су засновали радни однос на неодређено и одређено време,
за време и ван вршења делатности – 24 часа дневно.

6) Уговорно осигурање од одговорности из делатности према Hesteel Serbia Iron &
Steel ДОО Београд - без учешћа осигураника у штети

Предмет осигурања: Односи се на осигурање по Уговору о пружању услуга изношења
смећа и отпада - секундарних сировина као и за радове на одржавању зелених површина
у периоду трајања осигурања.
Лимит покрића: 30.000.000,00 динара по једном штетном догађају за општу одговорност.
Осигурањем од одговорности треба да буде покривена:
- општа одговорост осигурника за штете настале услед смрти, повреде тела и здравља
као и оштећења или уништења ствари трећих лица - законска одговорност;
- законска одговорност осигураника за штету која је настала из делатности осигураника
или из поседовања ствари;
- законска одговорност послодавца за штете које запослени претрпи на раду и уништења
ствари трећих лица из делатности осигураника која је предмет уговора са Железаром
Смедерево доо и осигураника као извођача радова по поруџбеницама издатим од стране
наручиоца радова.
Подаци за достављање понуде за ову врсту осигурња су следећи:
- Бруто годишњи приход ЈКП Зеленило и гробља Смедерево остварен из послова са
Hesteel Serbia Iron & Steel ДОО Београд у 2016. години износи 46.404.660,52 динара.
- Број ангажованих радника 13
- Бруто1 зараде 13 ангажованих радника на месечном нивоу износе 694.335,04 динара, а
бруто2 износе 819.940,29 динара.

Према овој полиси, Hesteel Serbia Iron & Steel ДОО Београд је саосигураник и има својство
трећег лица.

7) Осигурање од одговорности из делатности – општа одговорност - без учешћа
осигураника у штети

Осигурањем од одговорности треба да буде покривена:
- законска одговорност осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља,

као и оштећења или уништења ствари трећих лица;
- законска одговорност осигураника за штету која је настала из делатности осигураника

и/или из поседовања ствари.

Наручилац задржава право да уговором одреди агрегатну суму код осигурања од
одговорности из делатности.

Подаци за достављање понуде за ову врсту осигурања су следећи:
- Лимит покрића по једном штетном догађају 500,000,00 динара, а укупно годишње -

агрегатна сума 3.000.000,00 динара;
- Укупан годишњи приход за 2016. годину износи 443.938.950,11 динара;
- Укупне бруто1 зараде за 2016. годину износе 244.201.019,28 динара, а укупне бруто 2

зараде за 2016. годину износе 293.142.254,46 динара;
- Основна шифра делатности 96.03;
- Укупан број запослених 389.
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На пословима одржавања зелених површина ангажовано је:
6 моторних тестера
2 телескопске моторне тестере
2 фрезе
1 аутоплатформа и
8 радника

На пословима одржавања у зимском периоду ангажована су :
2 ротациона посипача за камионе
2 ротациона посипача за тракторе
2 вучена посипача (марине) за камионе
1 вучени посипача (марине) за авант и
11 радника
Зимска служба одржава 110 км лпкалних путева и градске путеве:

1. приоритет 42.481 m (275.895 m2),
2. приоритет 14.563 m (80.606 m2),
3. приоритет 8.419 m (42.913 m2) као и градске тргове и тротоаре датих у Прилогу . бр

1 конкурсне документације.

Врсте делатности којима се бави Наручилац (осигураник):
- одржавање јавних и других зелених површина на територији града Смедерева;
- одржавање тргова, тротоара, шеталишта (бехатон плоче, штампани бетон и сл.) и

њихово чишћење у зимском периоду;
- одржавање - поправка градског мобилијара, на површинама јавне намене;
- производња цвећа, украсног биља и садница;
- продаја цвећа и расада;
- управљање јавним тоалетом;
-управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља

(мртвачница, капела);
- сахрањивање;
- превоз посмртних остратака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- давање гробног места на коришћење;
- уређење и припрема гробног места за сахрањивање;
- чување посмртних остатака до сахрањивања;
- продаја погребне опреме;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених

животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње;
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој,

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења,
- послови транспорта или организовања транспорта лешева животиња са јавних

површина и из објеката категорија 1 и 2 као и других споредних производа животињског
порекла категорије 3 до Међуобјекта за сакупљање и привремено складиштење
споредних производа животињског порекла;
- сакупљање, одвожење, третман и безбедно одлагање комуналног отпада укључујући

управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, селекцију секундарних
сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне

намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина;
- одржавање и пражњење посуда за отпатке са површина јавне намене;
- послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина;
- чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина,

аутобуских стајалишта,банкина и ригола;
- комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и

отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно –
прехрамбених и других производа;
- одржавање, адаптацију и унапредјење објеката и инсталација јавног осветљења којима

се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
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8) Осигурање од опасности лома стакла

Напомена: На локацији у Ул. Шалиначка бб у Смедереву, Наручилац на основу уговора о
пословно техничкој сарадњи користи објекте који припадају другом правном лицу - ЈКП
Паркинг сервис Смедерево и на основу истог уговора, уговара осигурање од опасности
лома стакла ових објеката.

Доле наведене површине армираног стакла налазе се на ¾ објекта гараже коју
користи Наручилац, а власништво је ЈКП Паркинг сервис Смедерево, а стакла од 4mm
такође на поменутом објекту као и свим другим објектима на локацији у ул. Шалиначкој
бб. у  власништву ЈКП Паркинг сервис Смедерево и на објекту рециклажног центра који је
власништво Наручиоца.

Наручилац је у 2014. години извршио реконструкцију крова гараже и учвршћивање
свих армираних стакала где се до сада најчешће дешавао лом стакла. У току 2015. године
није било лома стакла.

Подаци  за осигурање стакла:

Врста стакла

Површина
објеката

ЈКП Паркинг
серис

Површина
објеката

Наручиоца
Тип Вредност I

ризик

Стакло 4mm 200 m2 50 m2 непомично 50.000,00
Армирано стакло 200 m2 / непомично 150.000,00
Стакло 3mm – 1400
РСД/ m2- објекат
инв.бр.П18

/ 31,2 m2 непомично 43.680,00

9) Осигурање возила - обавезно осигурање возила

Годишња премија за осигурање моторних возила  од одговорности за штету причињену
трећим лицима са обрачунатом годишњом премијом по премијским групама и намени
возила без бонуса/малуса, за свако возило појединачно. Услуга не подразумева технички
преглед возила.

Р.
бр. Возило Година

производње
Регистарски

број

Категорија
возила према
саобраћајној

дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

1. Аутоподизач FAP
1414 1990 SD 025 ĆČ теретно 107 КW 8500

2. Аутоподизач
Mercedes 1213/36 1990 SD 023 DK теретно 96 КW 5000

3. Аутосмећар FAP
2023 BD42 2008 SD 016 GY теретно 170 КW 8840

4. Аутосмећар FAP
2023 BD42 2008 SD 018 VC теретно 170 КW 8840

5. Аутоподизач FAP
1921/36 1997 SD 005 FJ теретно 151 КW 10220

6. Аутоподизач FAP
1318 B36 2008 SD 002 AI теретно 130 КW 7900

7. Kiper FAP 1418
BSKS 1997 SD 020 ĐE теретно 134 КW 7750

8.

Аутосмећар
IVECO EURO
CARGO ML90E
17

2005 SD 025 AĆ теретно 125 КW 2600
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Р.
бр. Возило Година

производње
Регистарски

број

Категорија
возила према
саобраћајној

дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

9.
Аутосмећар
IVEKO ML 120 EL
18

2008 SD 016 VG теретно 130 КW 3470

10. Аутосмећар FAP
1317 resor 36 4x2 2004 SD 017 DČ теретно 125 КW 4480

11. Аутосмећар FAP
1721 BD 2000 SD 046 XI теретно 151 КW 5860

12. Аутоподизач FAP
1213 2005 SD 022 UJ теретно 96 КW 8005

13.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK Kiper

2012 SD 028 LG теретно 92 КW 2600

14.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK KIPER

2012 SD 028 LE теретно 92 КW 2450

15.
Mercedes benz
Sprinter 311 CDI
New Doka

2008 SD 005 SS теретно 80 КW 1250

16. Аутосмећар FAP
1317/36KK 2003 SD 019 WO теретно 125 КW 4200

17. Yugo koral in l/f1 2006 SD 024 TY путничко 44,1 КW 0

18. Yugo Florida 1.3
biznis 2003 SD 024 LX путничко 47 КW 0

19.
Ауточистилица
Johnson Sweeters
CX200

2007 SD 046 ĐX теретно 55 KW 0

20.

Ауточистилица
Johnston
Sweepers
compact 50

2005 SD 035 MŠ теретно 55 KW 0

21. Zastava New
Turbo Rival 49.10 2005 SD 035 ML теретно 76 KW 2370

22.

Аутосмећар
MERCEDES
BENZ ECONIC
1828 LL/4X2

2003 SD 045 ZW теретно 205 KW 6800

23. Škoda Octavia 1.8 1998 SD 041 TR путничко 92 KW 0

24.
Застава 49-12H
New Turbo Rival
49.10HN

2014 /
теретно

(специјалне
намене)

92 KW 1825

25.

Застава 49.12
New Turbo Rival
са специјалном
надградњом за
одвоз кланичног
отпада

2014 / теретно 92 KW 1425

26.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK Kiper

2012 SD 027 XŠ теретно 92 KW 2450

27.
Zastava New
Turbo Rival 49.10
HNPK

2005 SD 014 GČ теретно 76 KW 2370

28. Zastava Florida
1,4 PLY 2005 SD 010 PV теретно 51,8 KW 628

29.
Zastava Florida
1.4 Poli
(pogrebno)

2007 SD 047 ZB путничко 51,8 KW 0
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Р.
бр. Возило Година

производње
Регистарски

број

Категорија
возила према
саобраћајној

дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

30. WW Cady
(pogrebno) 2014 SD 039 ŠK путничко 75 KW 0

31. Zastava Florida
1,3 Poli tng 2006 SD 025 AH теретно 48 KW 480

32. Zastava yugo 45
tempo 1998 SD 027 KN путничко 33 KW 0

33. Jugo koral in l/f1 2006 SD 023 ĆE путничко 44,1 KW 0
34. Zastava koral in 2008 SD 015 JŽ путничко 40 KW 0

35. Palazzani Patoad
PT 2003 SD AAB 86 радна машина 75 KW 0

36. Belarus 1025 2016 SD AAH 38 вучни трактор 76 KW 0
37. Kubota STW 34 D 2016 SD AAH 39 трактор 24,5 KW 0
38. IMT 539 1999 SD AAA 87 трактор 28,5 KW 0

39. Zastava 101 skala
55 2006 SD 010 MH путничко 40 KW 0

40.

Цистерна
Mercedes Benz
ECONIC 2628L
(NLA 6x2)4

2002 / теретно 205 KW 16510

41.
VolksWagen
Crafter 2.0 tdi 4x2
(аутоплатформа)

2012 SD049ZĐ теретно 105 KW 150

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није предвиђена за ову набавку.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Решење НБС о дозволи за обављањe
делатности.
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5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Нема додатних услова.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у складу са
чланом 81. Закона, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу VI одељак 2.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона - Решење НБС о дозволи за обављању делатности, коју доставља у виду
неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI одељак
3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет (5)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.
.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНAТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена".

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача која ће бити извучена жребом. Жреб ће се
организовати у току поступка отварања понуда од стране Комисије за јавну набавку, а
након констатоване чињенице да су два или више понуђача понудили исту најнижу
понуђену цену и исти гарантни рок.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број __________ од _____ 2017. године за јавну набавку услуге осигурања, ЈН
број М2017-9, партије број _________.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Врста правног лица
(заокружити) 1) микро 2) мало 3) средње 4) велико

Име особе за контакт

e-mail

Телефон

Факс

Број рачуна понуђача
и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3. КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2) Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



Конкурсна документација – измена број 1 - у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН
бр. М2017-9

Страна 15 од 44

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

2) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

3) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



Конкурсна документација – измена број 1 - у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр.
М2017-9

Страна 16 од 44

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, партија број 1 –
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево (сходно
траженим техничким карактеристикама у поглављу II)

Предмет осигурања: осигурање 389 лица (запослених) од последица несрећног случаја
(незгоде).

Годишња премија (цена)
у динарима са порезима на премије
Премија је фиксна, тј. не може се мењати током трајања уговора.

Рок и начин плаћања

Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа на 12
месечних рата од којих прва рата доспева на плаћање у року од
8 дана од дана пријема фактуре, а свака наредна доспева 1. у
месецу за текући месец.

Плаћање се врши на основу фактуре коју испоставља
понуђач. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу
није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда

Рок извршења Услуга се врши током периода важења уговора (од 01.05.2017.
године до 01.05.2018. године).

Време обраде и исплате штете је ___________ дана од дана подношења комплетне
документације.

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Цена мора бити исказана у динарима, са порезима на премије. Цена обухвата све
зависне трошкове.
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, партија број 2 –
ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ И ИМОВИНЕ за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево (сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II)

Осигурање од одговорности из делатности према Hesteel Serbia Iron & Steel ДОО
Београд (Табела бр.1)

Предмет осигурања
Лимит покрића по једном

штетном догађају и
за општу одговорност

Годишња премија
осигурања са

порезом код плаћања
у 12 месечних рата

Сви ризици према захтеву наведеном у
поглављу II конкурсне документације 30.000.000,00

Осигурање од одговорности из делатности – општа одговорност (Табела бр.2)

Предмет осигурања
Лимит покрића по штетном

догађају и
укупно годишње је

Годишња премија
осигурања са
порезом код

плаћања у 12
месечних рата

Сви ризици према захтеву наведеном у
поглављу II конкурсне документације

500.000,00 динара по једном
штетном догађају, а укупно
годишње - агрегатна сума
3.000.000,00 динара

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва (Табела бр.3)

Предмет осигурања Сума осигурања
(“први ризик“)

Годишња премија
осигурања са
порезом код

плаћања у 12
месечних рата

Опрема, инвентар и алат 575.000,00

Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја
(Табела бр.4)

Предмет осигурања Сума осигурања

Годишња премија
осигурања са
порезом код

плаћања у 12
месечних рата

Електронски рачунари и слични уређаји 2.290.559,96



Конкурсна документација – измена број 1 - у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр.
М2017-9

Страна 18 од 44

Осигурање од опасности лома стакла (Табела бр.5)

Предмет осигурања Сума осигурања
Годишња премија осигурања са

порезом код плаћања у 12
месечних рата

УКУПНА ПРЕМИЈА – ЛОМ СТАКЛА 243.680,00

Осигурање од опасности пожара и неких других опасности (Табела бр.6)

СВЕ УКУПНО: ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА И ЗАЛИХЕ
(Табела 6.1 + 6.2 + 6.3)

сума
осигурања

152.528.578,75

УКУПНА ПРЕМИЈА:

ТАБЕЛА 6.1.  Објекти, масивна грађевинска категорија

Р. бр. инв.бр. Предмет осигурања Сума
осигурања

Годишња
премија

осигурања са
порезом код

плаћања у 12
месечних рата

1. 1000027 РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР-4 ЧИСТОЋА 12.494.782,80
2. P103 КАПЕЛА СА ПРОДАЈНИМ ПРОСТОРОМ Н. ГРОБЉЕ 6.704.517,60
3. P14 ЗГРАДА НА СТАРОМ ГРОБЉУ СА 2 КАПЕЛЕ 1.808.188,08
4. P15 НОВО ГРОБЉЕ, ЗГРАДА АДМИНИСТРАЦИЈЕ 558.709,80
5. P16 КАПЕЛА I 1.676.129,40
6. P17 II КАПЕЛА 1.676.129,40
7. P172 ЦВЕЋАРА НОВА 3.758.593,20
8. P18 ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ И КАНЦ.ПРОСТ. 1.036.152,72
9. P251 УПРАВНА ЗГРАДА 30.500.475,90
10. T178 МЛЕЧНА ПИЈАЦА 13.095.753,12
11. T22 БУНКЕР ОБЈЕКАТ БР.1 НА ПАРЦЕЛИ БР.235/2 203.167,20
12. T264 ОБЈЕКАТ НА ЦАРИНИ 30,43 М2 ОД СЕРАФИМОВСКИ А. 647.874,11
13. T32 ОБЈЕКАТ УПРАВЕ КЛАНИЦЕ И БИФЕА 1.523.754,00
14. T35 КАНЦЕЛАРИЈА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА ЦАРИНИ 1.015.836,00
15. T36 ЈАВНИ WЦ НА ПИЈАЦИ 863.460,60
16. T37 УПРАВНА ЗГРАДА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ 2.285.631,00
17. T38 ЛОКАЛ БР.1  ПИЈАЦА 731.401,92
18. T39 ЛОКАЛ БР.2  ПИЈАЦА 304.750,80
19. T40 ЛОКАЛ БР.3  ПИЈАЦА 325.067,52
20. T41 ЛОКАЛ БР.4  ПИЈАЦА 487.601,28
21. T42 ЛОКАЛ БР.5  ПИЈАЦА 487.601,28
22. T167 РАДИОНИЦА ЗА ПОПР. ТЕЗГИ НА ЗЕЛ. ПИЈАЦИ 507.918,00
23. 1000018 ГАРАЖА 33.522.588,00
24. 1000019 СЕРВИСНА РАДИОНИЦА 4.774.429,20
25. 1000020 УПРАВНА ЗГРАДА РЈ ЧИСТОЋА 2.793.549,00
26. 1000021 МАГАЦИН И ПРОСТОР ЗА РАДНИКЕ 4.774.429,20
27. 1000029 ПОРТИРНИЦА - 2 ЧИСТОЋА 152.375,40

УКУПНО: 128.710.866,53
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ТАБЕЛА 6.2. ОПРЕМА КОЈА СЕ ОСИГУРАВА ОД ПОЖАРА

р.бр. Предмет осигурања Сума
осигурања

Годишња
премија

осигурања
са порезом

код плаћања
у 12

месечних
рата

1. машине, апарати и уређаји 4.258.522,00
2. погон. и пословни инвентар, намештај 4.618.168,00

УКУПНО: 8.876.690,00

ТАБЕЛА 6.3. ЗАЛИХЕ

Предмет осигурања Сума
осигурања

Годишња премија осигурања
са порезом код плаћања у 12

месечних рата

залихе к-то 10 на дан 31.12.2016. године 8.757.383,77

залихе к-то 134 на дан 31.12.2016. године 1.652.022,22

залихе – недовршена производња 4.500.000,00

УКУПНО: 14.909.405,99

Напомена: део опреме када се користи не налази се на једној локацији, а када се не користи
смештена је у објекту гараже у Ул. Шалиначка бб

Осигурање од опасности пожара  и неких других опасности – допунски ризици
(Табела бр.7)

СВЕ УКУПНО:
(Табела 7.1 + 7.2)

сума
осигурања
9.500.000,00

УКУПНА ПРЕМИЈА:

Табела 7.1. – Поплава, бујице и високе воде

Предмет осигурања Сума
осигурања

Годишња премија осигурања
са порезом код плаћања у 12

месечних рата
залихе недовршене производње у објекту
пластеника – инв. бр. П165 4.500.000,00

Табела 7.2. – Земљотрес

Предмет осигурања Сума
осигурања

Годишња премија осигурања
са порезом код плаћања у 12

месечних рата

Грађевински објекти и опрема 5.000.000,00
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Осигурање од опасности лома машина  и неких других опасности (Табела бр.8)

Предмет осигурања Сума
осигурања

Годишња премија осигурања
са порезом код плаћања у 12

месечних рата

Машине апарати и уређаји 4.258.522,00

Механичка опрема у окв. грађ. објеката масивне
градње - 3% од вредности Г.О. 3.860.000,00

Осигурава се амортизована вредност код делимичних штета, откупљено учешће у штети.

УКУПНО: 8.118.522,00 УКУПНА ПРЕМИЈА:

Годишња премија (цена) у динарима са
порезима на премије
(збир премија из табела 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8)
Премија је фиксна, тј. не може се мењати током трајања уговора.

Рок и начин плаћања

Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа на 12
месечних рата од којих прва рата доспева на плаћање у року од 8
дана од дана пријема фактуре, а свака наредна доспева 1. у месецу
за текући месец.

Плаћање се врши на основу фактуре коју испоставља
понуђач. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда

Рок извршења Услуга се врши током периода важења уговора (од 01.05.2017.
године до 01.05.2018. године).

Понуђач ће процену настале штете вршити свих дана у години без обзира на недељу и
државне празнике.
Време обраде и исплате штете је ___________ дана од дана подношења комплетне
документације.

Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

Цена мора бити исказана у динарима, са порезима на премије. Цена обухвата све
зависне трошкове.
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7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ, партија број 3 –
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА – осигурање од аутоодговорности - за потребе ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево (сходно траженим техничким карактеристикама у
поглављу II)

Р.бр. Возило Година
производње

Регистарски
број

Категорија
возила
према

саобраћајној
дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

Висина
годишње

премије без
обрачунатог

бонуса/малуса
П4

(са порезом)

1. Аутоподизач
FAP 1414 1990 SD 025 ĆČ теретно 107 КW 8500

2.
Аутоподизач
Mercedes
1213/36

1990 SD 023 DK теретно 96 КW 5000

3. Аутосмећар FAP
2023 BD42 2008 SD 016 GY теретно 170 КW 8840

4. Аутосмећар FAP
2023 BD42 2008 SD 018 VC теретно 170 КW 8840

5. Аутоподизач
FAP 1921/36 1997 SD 005 FJ теретно 151 КW 10220

6. Аутоподизач
FAP 1318 B36 2008 SD 002 AI теретно 130 КW 7900

7. Kiper FAP 1418
BSKS 1997 SD 020 ĐE теретно 134 КW 7750

8.
Аутосмећар
IVECO EURO
CARGO ML90E 17

2005 SD 025 AĆ теретно 125 КW 2600

9.
Аутосмећар
IVEKO ML 120
EL 18

2008 SD 016 VG теретно 130 КW 3470

10.
Аутосмећар FAP
1317 resor 36
4x2

2004 SD 017 DČ теретно 125 КW 4480

11. Аутосмећар FAP
1721 BD 2000 SD 046 XI теретно 151 КW 5860

12. Аутоподизач
FAP 1213 2005 SD 022 UJ теретно 96 КW 8005

13.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK Kiper

2012 SD 028 LG теретно 92 КW 2600

14.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK KIPER

2012 SD 028 LE теретно 92 КW 2450

15.
Mercedes benz
Sprinter 311 CDI
New Doka

2008 SD 005 SS теретно 80 КW 1250

16. Аутосмећар FAP
1317/36KK 2003 SD 019 WO теретно 125 КW 4200

17. Yugo koral in l/f1 2006 SD 024 TY путничко 44,1
КW 0

18. Yugo Florida 1.3
biznis 2003 SD 024 LX путничко 47 КW 0

19.
Ауточистилица
Johnson
Sweeters CX200

2007 SD 046 ĐX теретно 55 KW 0
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Р.бр. Возило Година
производње

Регистарски
број

Категорија
возила
према

саобраћајној
дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

Висина
годишње

премије без
обрачунатог

бонуса/малуса
П4

(са порезом)

20.

Ауточистилица
Johnston
Sweepers
compact 50

2005 SD 035 MŠ теретно 55 KW 0

21. Zastava New
Turbo Rival 49.10 2005 SD 035 ML теретно 76 KW 2370

22.

Аутосмећар
MERCEDES
BENZ ECONIC
1828 LL/4X2

2003 SD 045 ZW теретно 205
KW 6800

23. Škoda Octavia
1.8 1998 SD 041 TR путничко 92 KW 0

24.
Застава 49-12H
New Turbo Rival
49.10HN

2014 /
теретно

(специјалне
намене)

92 KW 1825

25.

Застава 49.12
New Turbo Rival
са специјалном
надградњом за
одвоз кланичног
отпада

2014 / теретно 92 KW 1425

26.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK Kiper

2012 SD 027 XŠ теретно 92 KW 2450

27.
Zastava New
Turbo Rival 49.10
HNPK

2005 SD 014 GČ теретно 76 KW 2370

28. Zastava Florida
1,4 PLY 2005 SD 010 PV теретно 51,8

KW 628

29.
Zastava Florida
1.4 Poli
(pogrebno)

2007 SD 047 ZB путничко 51,8
KW 0

30. WW Cady
(pogrebno) 2014 SD 039 ŠK путничко 75 KW 0

31. Zastava Florida
1,3 Poli tng 2006 SD 025 AH теретно 48 KW 480

32. Zastava yugo 45
tempo 1998 SD 027 KN путничко 33 KW 0

33. Jugo koral in l/f1 2006 SD 023 ĆE путничко 44,1
KW 0

34. Zastava koral in 2008 SD 015 JŽ путничко 40 KW 0

35. Palazzani Patoad
PT 2003 SD AAB 86 радна

машина 75 KW 0

36. Belarus 1025 2016 SD AAH 38 вучни
трактор 76 KW 0

37. Kubota STW 34 D 2016 SD AAH 39 трактор 24,5
KW 0

38. IMT 539 1999 SD AAA 87 трактор 28,5
KW 0

39. Zastava 101
skala 55 2006 SD 010 MH путничко 40 KW 0
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Р.бр. Возило Година
производње

Регистарски
број

Категорија
возила
према

саобраћајној
дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

Висина
годишње

премије без
обрачунатог

бонуса/малуса
П4

(са порезом)

40.

Цистерна
Mercedes Benz
ECONIC 2628L
(NLA 6x2)4

2002 / теретно 205
KW 16510

41.
VolksWagen
Crafter 2.0 tdi 4x2
(аутоплатформа)

2012 SD049ZĐ теретно 105
KW 150

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА – ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА:
без обрачунатог бонуса/малуса П4 (са порезом) у динарима

Премија је фиксна, тј. не може се мењати током трајања уговора, изузев ако се од
стране надлежних државних органа промени висина премије обавезног осигурања од
ауто-одговорности с обзиром да се иста утврђује законским прописима и прописима
о обавезном осигурању имовине и лица или ако до повећања премије дође уколико
возило проузрокује штету, дође до промене категоризације или сл.

Рок и начин плаћања

Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа
приликом осигурања возила.

Плаћање се врши на основу фактуре коју
испоставља понуђач. Плаћање се врши уплатом на рачун
Понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде 180 дана од дана отварања понуда

Рок извршења Рок извршења услуге је годину дана од дана отпочињања
осигурања.

Понуђач ће процену настале штете вршити свих дана у години без обзира на недељу
и државне празнике.
Време обраде и исплате штете је ___________ дана од дана подношења комплетне
документације.

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Цена мора бити исказана у динарима, са порезима на премије. Цена обухвата све
зависне трошкове.
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА И ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. и чланом 77. став 4. Закона, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке услуге – осигурања, број М2017-9, партија број _____,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА И ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. и чланом 77. став 4. Закона, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________
[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке услуге – осигурања, број М2017-9, партија број ______,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

__________________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова израде узорка или модела у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења
за припремање понуде за јавну набавку услуге – осигурања, број М2017-9 – партија број
______, како следи у табели:

Врста трошка Износ трошка у динарима

Укупан износ трошкова припремања понуде:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____________________ ___________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

__________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге – осигурања, партија број _______, ЈН број М2017-9,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____________________ ____________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊА
Партија број 1 – осигурање запослених

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта бр.4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89 код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Осигураник) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________

(у даљем тексту: Осигуравач)
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)

- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку услуге –
осигурања број М2017-9/5 од 04.04.2017. године, објављеног на Порталу јавних
набавки дана 04.04.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности
број М2017-9, према Конкурсној документацији број М2017-9/6 од 04.04.2017.
године;

-да је Осигуравач доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Осигураника под бројем М2017-9/__  од _____ 2017. године, за
коју је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број М2017-9/__ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

- да ће се услуга вршити у складу са одредбама овог Уговора, Законом о осигурању
и Oпштим и посебним услове за сва осигурања.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка услуге – осигурање лица (запослених) од последица
несрећног случаја (незгоде).

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана, са урачунатим порезом на
премије, износи ____________________ динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Осигуравачи) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Осигуранику) обавезују на извршење јавне
набавке, а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Осигуравачи) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Осигуранику).

Рок и начин плаћања
Члан 5.

Премија је фиксна, тј. не може се мењати током трајања уговора.
Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа на 12 месечних рата од којих

прва рата доспева на плаћање у року од 8 дана од дана пријема фактуре, а свака
наредна доспева 1. у месецу за текући месец. Осигуравач не захтева аванс.

Плаћање се врши на основу фактуре коју испоставља Осигуравач. Плаћање се
врши уплатом на рачун Осигуравача.

Време и рок процене и исплате штете
Члан 6.

Време обраде и исплате штете је _____ дана од дана подношења комплетне
документације.

Исплата по штетном догађају врши се без обзира на протек времена осигурања.
Осигуравач прихвата континуитет претходног осигурања.

Период важења уговора
Члан 7.

Уговор важи од 01.05.2017. до 01.05.2018. године.
Услуга се врши током периода важења уговора (од 01.05.2017. године до

01.05.2018. године).

Раскид уговора
Члан 8.

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
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У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 10.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка припада
Осигуранику, а два (2) Осигуравачу.

М.П. ОСИГУРАНИК М.П. ОСИГУРАВАЧ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊА
Партија број 2 – осигурање од одговорности и имовине

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта бр.4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Осигураник) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________

(у даљем тексту: Осигуравач)
Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)

- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку услуге –
осигурања број М2017-9/5 од 04.04.2017. године, објављеног на Порталу јавних
набавки дана 04.04.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности
број М2017-9, према Конкурсној документацији број М2017-9/6 од 04.04.2017.
године;

-да је Осигуравач доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Осигураника под бројем М2017-9/__  од _____ 2017. године, за
коју је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број М2017-9/__ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

- да ће се услуга вршити у складу са одредбама овог Уговора, Законом о осигурању
и Oпштим и посебним услове за сва осигурања.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка услуге – осигурања и то:
1. осигурање од опасности пожара и неких других опасности;
2. осигурање од опасности лома машина и неких других опасности;
3. осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;
4. комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сл. уређаја;
5. уговорно осигурање од одговорности из делатности према Hesteel Serbia Iron & Steel

Д.О.О. Београд;
6. осигурање од одговорност из деланости – општа одговорност;
7. осигурање од опасности лома стакла.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана, са урачунатим порезом на
премије,  износи ____________________ динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Осигуравачи) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Осигуранику) обавезују на извршење јавне
набавке, а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Осигуравачи) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Осигуранику).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Утврђује се годишња висина премије осигурања са порезом на премије за:
- осигурање од опасности пожара и неких других опасности у износу од ________

динара;
- осигурање од опасности лома машина и неких других опасности у износу од ________

динара;
- осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва у износу од _________

динара;
- комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја у износу

од _______________ динара;
осигурање од одговорности из делатности према Hesteel Serbia Iron & Steel Д.О.О.

Београд у износу од _______________ динара;
- осигурање од одговорности из делатности – општа одговорност у износу од

_______________  динара;
- осигурање од опасности лома стакла у износу од _____________ динара.

Премија је фиксна, тј. не може се мењати током трајања уговора.
Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа на 12 месечних рата од којих

прва рата доспева на плаћање у року од 8 дана од дана пријема фактуре, а свака
наредна доспева 1. у месецу за текући месец. Осигуравач не захтева аванс.

Плаћање се врши на основу фактуре коју испоставља Осигуравач. Плаћање се
врши уплатом на рачун Осигуравача.

Време и рок процене и исплате штете
Члан 6.

Осигуравач ће процену настале штете вршити свих дана у години без обзира на
недељу и државне празнике.

Време обраде и исплате штете је _____ дана од дана подношења комплетне
документације.

Исплата по штетном догађају врши се без обзира на протек времена осигурања.
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Период важења уговора
Члан 7.

Уговор важи од 01.05.2017. до 01.05.2018. године.
Услуга се врши током периода важења уговора (од 01.05.2017. године до

01.05.2018. године).

Раскид уговора
Члан 8.

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 10.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка припада
Осигуранику, а два (2) Осигуравачу.

М.П. ОСИГУРАНИК М.П. ОСИГУРАВАЧ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊА
Партија број 3 – осигурање возила

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта бр.4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Осигураник) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Осигуравач)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку услуге –
осигурања број М2017-9/5 од 04.04.2017. године, објављеног на Порталу јавних
набавки дана 04.04.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности
број М2017-9, према Конкурсној документацији број М2017-9/6 од 04.04.2017.
године;

-да је Осигуравач доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Осигураника под бројем М2017-9/__ од _____ 2017. године, за
коју је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број М2017-9/__ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

- да ће се услуга вршити у складу са одредбама овог Уговора, Законом о осигурању
и Oпштим и посебним услове за сва осигурања.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка услуге обавезног осигурања возила.
Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана, са урачунатим порезом на

премије, износи до 1.450.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Осигуравачи) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Осигуранику) обавезују на извршење јавне
набавке, а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Осигуравачи) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Осигуранику).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Утврђује се годишња висина премије осигурања са порезом на премије за
осигурање возила - обавезно осигурање возила од ауто-одговорности, без обрачунатог
бонуса-малуса (П4), према износима у табели:

Р.бр. Возило Година
производње

Регистарски
број

Категорија
возила
према

саобраћајној
дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

Висина
годишње

премије без
обрачунатог

бонуса/малуса
П4

(са порезом)

1. Аутоподизач
FAP 1414 1990 SD 025 ĆČ теретно 107 КW 8500

2.
Аутоподизач
Mercedes
1213/36

1990 SD 023 DK теретно 96 КW 5000

3. Аутосмећар FAP
2023 BD42 2008 SD 016 GY теретно 170 КW 8840

4. Аутосмећар FAP
2023 BD42 2008 SD 018 VC теретно 170 КW 8840

5. Аутоподизач
FAP 1921/36 1997 SD 005 FJ теретно 151 КW 10220

6. Аутоподизач
FAP 1318 B36 2008 SD 002 AI теретно 130 КW 7900

7. Kiper FAP 1418
BSKS 1997 SD 020 ĐE теретно 134 КW 7750

8.
Аутосмећар
IVECO EURO
CARGO ML90E 17

2005 SD 025 AĆ теретно 125 КW 2600

9.
Аутосмећар
IVEKO ML 120
EL 18

2008 SD 016 VG теретно 130 КW 3470
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Р.бр. Возило Година
производње

Регистарски
број

Категорија
возила
према

саобраћајној
дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

Висина
годишње

премије без
обрачунатог

бонуса/малуса
П4

(са порезом)

10. Аутосмећар FAP
1317 resor 36 4x2 2004 SD 017 DČ теретно 125 КW 4480

11. Аутосмећар FAP
1721 BD 2000 SD 046 XI теретно 151 КW 5860

12. Аутоподизач
FAP 1213 2005 SD 022 UJ теретно 96 КW 8005

13.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK Kiper

2012 SD 028 LG теретно 92 КW 2600

14.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK KIPER

2012 SD 028 LE теретно 92 КW 2450

15.
Mercedes benz
Sprinter 311 CDI
New Doka

2008 SD 005 SS теретно 80 КW 1250

16. Аутосмећар FAP
1317/36KK 2003 SD 019 WO теретно 125 КW 4200

17. Yugo koral in l/f1 2006 SD 024 TY путничко 44,1
КW 0

18. Yugo Florida 1.3
biznis 2003 SD 024 LX путничко 47 КW 0

19.
Ауточистилица
Johnson
Sweeters CX200

2007 SD 046 ĐX теретно 55 KW 0

20.

Ауточистилица
Johnston
Sweepers
compact 50

2005 SD 035 MŠ теретно 55 KW 0

21. Zastava New
Turbo Rival 49.10 2005 SD 035 ML теретно 76 KW 2370

22.

Аутосмећар
MERCEDES
BENZ ECONIC
1828 LL/4X2

2003 SD 045 ZW теретно 205
KW 6800

23. Škoda Octavia
1.8 1998 SD 041 TR путничко 92 KW 0

24.
Застава 49-12H
New Turbo Rival
49.10HN

2014 /
теретно

(специјалне
намене)

92 KW 1825

25.

Застава 49.12
New Turbo Rival
са специјалном
надградњом за
одвоз кланичног
отпада

2014 / теретно 92 KW 1425

26.
Zastava New
Turbo Rival 49.12
HNPK Kiper

2012 SD 027 XŠ теретно 92 KW 2450

27.
Zastava New
Turbo Rival 49.10
HNPK

2005 SD 014 GČ теретно 76 KW 2370
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Р.бр. Возило Година
производње

Регистарски
број

Категорија
возила
према

саобраћајној
дозволи

Снага
мотора

Носивост
у кг

Висина
годишње

премије без
обрачунатог

бонуса/малуса
П4

(са порезом)

28. Zastava Florida
1,4 PLY 2005 SD 010 PV теретно 51,8

KW 628

29.
Zastava Florida
1.4 Poli
(pogrebno)

2007 SD 047 ZB путничко 51,8
KW 0

30. WW Cady
(pogrebno) 2014 SD 039 ŠK путничко 75 KW 0

31. Zastava Florida
1,3 Poli tng 2006 SD 025 AH теретно 48 KW 480

32. Zastava yugo 45
tempo 1998 SD 027 KN путничко 33 KW 0

33. Jugo koral in l/f1 2006 SD 023 ĆE путничко 44,1
KW 0

34. Zastava koral in 2008 SD 015 JŽ путничко 40 KW 0

35. Palazzani Patoad
PT 2003 SD AAB 86 радна

машина 75 KW 0

36. Belarus 1025 2016 SD AAH 38 вучни
трактор 76 KW 0

37. Kubota STW 34 D 2016 SD AAH 39 трактор 24,5
KW 0

38. IMT 539 1999 SD AAA 87 трактор 28,5
KW 0

39. Zastava 101
skala 55 2006 SD 010 MH путничко 40 KW 0

40.

Цистерна
Mercedes Benz
ECONIC 2628L
(NLA 6x2)4

2002 / теретно 205
KW 16510

41.
VolksWagen
Crafter 2.0 tdi 4x2
(аутоплатформа)

2012 SD049ZĐ теретно 105
KW 150

Висина премије обавезног осигурања од ауто-одговорности је фиксна, тј. не може
се мењати, изузев ако се промени од стране надлежних државних органа или ако услед
обрачуна бонуса/малуса дође до повећања/смањења премије због тога што је возило
проузроковало/није проузроковало штету или услед промене категоризације или сл.

Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа приликом осигурања возила.
Осигуравач не захтева аванс.

Плаћање се врши на основу фактуре коју испоставља Осигуравач. Плаћање се
врши уплатом на рачун Осигуравача.

Време и рок процене и исплате штете
Члан 6.

Осигуравач ће процену настале штете вршити свих дана у години без обзира на
недељу и државне празнике.

Време обраде и исплате штете је _____ дана од дана подношења комплетне
документације.

Исплата по штетном догађају врши се без обзира на протек времена осигурања.
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Период важења уговора
Члан 7.

Уговор важи од 01.05.2017. до 01.05.2018. године.
Услуга се врши током периода важења уговора (од 01.05.2017. године до

01.05.2018. године) осим код осигурања возила где је рок извршења услуге годину дана
од дана отпочињања осигурања.

Раскид уговора
Члан 8.

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 10.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четри (4) примерка припада
Осигуранику, а два (2) Осигуравачу.

М.П. ОСИГУРАНИК М.П. ОСИГУРАВАЧ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре

Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге осигурања
ЈН број М2017-9, партија број _______ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
19.04.2017. године до 10.50 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1) Попуњен, потписан и оверен образац понуде (поглавље VI одељак 1)
2) Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњавању услова и

поштовању обавеза из чл. 75. ЗЈН (поглавље VI одељак 2)
3) Попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл.

75. ЗЈН (поглавље VI одељак 2) – у случају када се подноси понуда са
подизвођачем

4) Попуњен, потписан и оверен модел уговора за партије за које се подноси понуда
(поглавље VII)

5) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље VI
одељак 3) – није обавезан

6) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље VI
одељак 4)

7) Споразум да се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке који садржи податке предвиђене чл. 81. ЗЈН - у случају да
се подноси заједничка понуда

8) Копију дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке - Решење НБС о дозволи за обављање делатности

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
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понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова и поштовању обавеза из
чл.75. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је подељен у три (3) партије:
1 – осигурање запослених
2 – осигурање од одговорности и имовине
3 – осигурање возила.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: „Измена
понуде за јавну набавку услуге осигурања, партије број _____, ЈН број М2017-9 - НЕ
ОТВАРАТИ" или „Допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања, партије број _____,
ЈН број М2017-9 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Опозив понуде за јавну набавку услуге осигурања,
партије број ____, ЈН број М2017-9 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Измена и допуна понуде за
јавну набавку услуге осигурања, партије број ____, ЈН број М2017-9 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI одељак 1, понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI одељак 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде
наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Годишња премија са урачунатим порезом се плаћа на 12 месечних рата од којих

прва рата доспева на плаћање у року од 8 дана од дана пријема фактуре, а свака
наредна доспева 1. у месецу за текући месец, осим код осигурања возила где се
целокупна премија плаћа приликом осигурања возила.

Плаћање се врши на основу фактуре коју испоставља понуђач. Плаћање се врши
уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге и рока процене настале штете
Услуга се врши током периода важења уговора (од 01.05.2017. године до

01.05.2018. године) осим код осигурања возила где је рок извршења услуге годину дана
од дана отпочињања осигурања.

Понуђач ће процену настале штете вршити свих дана у години без обзира на
недељу и државне празнике.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи

од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Други захтеви
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском
оловком, или електронски, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.

Понуђачи су дужни да у обрасцу понуде попуне све ставке. Уколико понуђач не
попуни сва поља, понуда ће бити одбијена кao неприхватљива.

Уколико понуђач исправља податке из понуде, дужан је да исправку учини јасном
и да поред ње стави печат.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена услуге осигурања - премија мора бити изражена у динарима са укљученим
порезом на премије и мора бити фиксна, тј. не може се мењати током трајања уговора,
изузев ако се од стране надлежних државних органа промени висина премије обавезног
осигурања од ауто-одговорности с обзиром да се иста утврђује законским прописима и
прописима о обавезном осигурању имовине и лица или ако до повећања премије дође
уколико возило проузрокује штету, дође до промене категоризације или сл.

Уговори за партије број 1 и 2 биће закључени на износе премија за сваку врсту
осигурања, сходно датој понуди. Уговор за партију број 3 биће закључен на процењену
вредност у износу до 1.450.000,00 динара, с обзиром да се у моменту давања понуде не
може знати тачан износ премије за аутоосигурање, а такође у току периода важења
уговора може доћи и до повећања возног парка Наручиоца.

Сваки попуст одобрен од стране понуђача мора бити наведен и урачунат у
коначну цену.



Конкурсна документација – измена број 1 - у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр.
М2017-9

Страна 43 од 44

За оцену понуде узимаће се у обзир укупна цена предмета набавке са порезом на
премије.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1 Смедерево, електронске
поште на e-mail javnenabavke@zelenilosd.rs или факсом на број 026-4622-073 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број М2017-9".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач




